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Inledning 

 

Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande 

behandling. 

Likabehandlingsplanen gäller för elever och personal vid skolan och utgår från följande 

dokument: 

 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 1§ Denna lag har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 FN:s konvention om barnets rättigheter 
 Skollagen (2010:800) 
 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 
 Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160) med tillhörande föreskrifter som reglerar arbetet mot 

kränkande behandling i skolan 
 Skolplanen för Kramfors kommun 
 

Likabehandlingsplanen mot diskriminering och annan kränkande behandling har arbetats 

fram i samarbete med elever, personal och vårdnadshavare. 

 

 

 

  



 

Mål 

 att alla ska behandlas lika oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

 att aktivt förebygga uppkomsten av mobbning/kränkande behandling 
 att omedelbart ingripa och avvärja pågående kränkningar 
 att öka elevernas självförtroende och självkänsla, samt skapa bra 

kamratrelationer så att alla känner sig trygga i skolan 
 att var och en får möjlighet att utvecklas och växa både psykiskt, socialt och 

kunskapsmässigt. 
 Att främjande arbete ska ske i skolan så att alla tycker att Kramforsskolan är en 

bra plats att vara på. 

 

Definitioner  

 Diskriminering Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande 
behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. 
Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. 
strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De sju 
diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

 Trakasserier Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet 
och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder och kön eller som är av sexuell natur. Trakasserier är alltså 
diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn/elever eller mellan 
barn/elever. 
 

 Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara 
trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet som t.ex. menande blickar, 
utfrysning, glåpord, hot, klotter, skrivna meddelanden på papper, SMS eller 
Internet, knuffar och annan fysisk misshandel. Känslan hos den som är 
utsatt avgör vad som är kränkande. 
 

 Mobbning ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och 
under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” 
(Dan Olweus). 

 

 

 

 



 

Verksamhetens vision/mål för 

likabehandlingsarbetet 

 

Vår skola ska vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. 

 

Ansvarsfördelning 

Ledningsfunktionen 

 

 Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering 
och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. 

 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter 
samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller 
funktionshinder samt annan kränkande behandling. 

 Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med 
personal, barn/elever och om möjligt även vårdnadshavare. 

 Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och 
annan kränkande behandling. 

 Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 
förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 

 Avsätta tid för representanter i arbetslagen att arbeta med planering för förebyggande 
arbete. 

 

 

Personal 

Alla ska känna till och följa skolans likabehandlingsplan. 

 

 

Elever 

Eleverna ska påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på 

skolan. 

 

 

 

 

 



 

Elevernas delaktighet 

Eleverna ska delta vid upprättandet av likabehandlingsplanen utifrån ålder och mognad. 

 

 

Elevernas rätt till stöd 

Eleverna har rätt till stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt utan att bli avfärdade. 

 

 

Allmänna åtgärder 

 

Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan 

 

Mål 

 

En gemensamt utformad likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision. 

 

 

Aktiviteter för att nå målen 

Skolan ska ha en gemensamt utformad arbetsgång med kontinuerliga datum för arbetet med 

likabehandlingsplanen. 

 

Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska ske årligen. 

 

 

Tidpunkt 

Vid läsårsstart. 

 

 

 



 

Ansvar 

Rektor 

 

 

 

Information 

Mål 

Skolans likabehandlingsplan ska vara känd bland all personal, elever och vårdnadshavare. 

 

 

Aktiviteter för att nå målen 

Likabehandlingsplanen skall gås igenom med alla elever, vårdnadshavare och anställda vid 

läsårsstart. 

Likabehandlingsplanen läggs ut på skolans hemsida. 

 

 

Tidpunkt 

September. 

 

 

Ansvar 

Rektor 

Pedagogerna 

 

 

 

 

 



 

Kartläggning 

Mål 

Få kunskap om vilka styrkor/svagheter som verksamheten har inom 

likabehandlingsområdena för att kunna utforma relevanta åtgärder. 

 

 

Åtgärder för att nå målen 

Analys av vårterminens trivselenkät för analysera vilka områden eleverna känner otrygghet 

på. 

Analys av vårterminens trivselenkät för att se om det finns klasser på skolan som upplever 

större otrygghet. 

Klassvis kartläggning med eleverna i inledningen av läsåret där skolans utrymmen och ytor 

gås igenom med eleverna och där de får beskriva var man känner sig trygg. 

Elevenkät i oktober och mars. 

Rastboken (rasthändelser mailas till ansvarig i rastgruppen som dokumneterar händelsen för 

ev kartläggning) 

Regelbundna träffar med likabehandlingsgruppen. 

 

 

Tidpunkt 

Kartläggning med elever sker i augusti/september 

Enkät i oktober och mars 

Analys av resultaten av enkäten sker i anslutning av genomförande sker i 

likabehandlingsgrupp och i arbetslagen. 

 

 

 

Ansvar 

Rektor 

Likabehandlingsgruppen 

Pedagogerna 

 



 

 

Uppsikt/upptäckt 

Mål 

Tidig upptäckt av diskriminering och kränkande behandling. 

 

 

 

Aktivitet för att nå målen 

 

Varje rast finns det vuxna ute på skolgården. På rasterna ge möjlighet till variation av 

aktiviteter för att skapa lustfyllda raster. 

Den som upptäcker något ute på rasten vidtar direkta åtgärder, skriver in det i rastboken, 

meddelar mentor samt dokumenterar det i Comvius. 

Elevenkät angående trivsel görs varje höst och vår. 

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i åk 4. 

Uppmaning till elever och vårdnadshavare att ta kontakt med skolan om eleven uttrycker oro 

eller uppger att man blivit utsatt av andra elever. 

Vid kartläggningen som eleverna deltog i vid läsårsstart 2020 och i de två trivselenkäterna 

beskriver eleverna ytor på skolan som känns mer otrygga. Vi ska därför prioritera 

vuxennärvaro vid raster och arbeta med att säkerställa att det finns aktiviteter till eleverna 

under raster. 

 

 

 

Tidpunkt 

Varje dag hela läsåret. 

 

 

Ansvar 

Rektor 

All personal 

 



 

 

Specifika åtgärder 

Kön samt könsöverskridande identitet eller uttryck 

Mål 

All verksamhet på vår skola skall genomsyras av ett könsperspektiv för att öka 

jämställdheten. 

På vår skola skall alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. 

 

 

Aktiviteter för att nå målen 

Vi ska beakta könsaspekten i alla beslut, i organisationen av skolans arbete samt i 

kvalitetsredovisningar. 

Personalen skall reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till 

eleverna. 

Skolans pedagoger skall vara vaksamma i bemötandet pojke/flicka och tänka på att ge båda 

könen lika stort utrymme (ex. samtalstid). Se till att både pojkar och flickor blir valda till 

förtroendeuppdrag t.ex. ordförande i klassråd/elevråd. 

 

 

Tidpunkt 

Kontinuerligt. 

 

 

Ansvar 

Rektor 

All personal 

 

 

 

 

 



 

Etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning 

Mål 

På vår skola skall alla elever oavsett etniska eller kulturella tillhörigheter, religion eller annan 

trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. 

Vi ska arbeta för ökad förståelse i det dagliga arbetet. 

 

 

Aktiviteter för att nå målen 

All personal behöver ha ett gemensamt förhållningssätt för hur de bör hantera situationer där 

etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet har betydelse. Detta kan gälla matsituationer, dusch, 

bad, klädsel och lov för helgdagar m.m. 

 

 

Tidpunkt 

Vid läsårsstart samt kontinuerligt under läsåret. 

 

 

Ansvar 

Rektor 

All personal 

 

 

Funktionshinder 

Mål 

Vår skola skall arbeta för ökad förståelse för olika funktionshinder. 

På vår skola ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. 

 

 

 



 

Aktiviteter för att nå målen 

Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever och personal med olika 

funktionshinder beaktas. 

Information och undervisning. 

 

 

Tidpunkt 

Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret. 

 

 

Ansvar 

Rektor 

All personal 

 

 

Sexuell läggning 

Mål 

Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuella läggningar. 

 

 

 

Aktiviteter för att nå målen 

Vi skall informera om olika sexuella läggningar. 

Personalen skall reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till 

eleverna. 

 

 

Tidpunkt 

Vid läsårsstart och kontinuerligt under läsåret. 

 



 

Ansvar 

Rektor 

All personal 

 

 

Annan kränkande behandling 

Mål 

Ingen elev på vår skola ska känna sig utsatt för kränkande behandling. 

 

 

Aktivitet för att nå målen 

I klassrummet 

Vi tror att det bästa sättet att förebygga kränkande behandling/mobbning är att skapa en 

trygg och öppen atmosfär såväl i klassrummet som på övriga platser i skolan. 

När vi tar emot nya elever, exempelvis vid läsårsstart genomför mentorerna gruppstärkande 

övningar som utarbetas i samråd med likabehandlingsgruppen med stöd av kurator.  

I klasserna sker regelbundet värdegrundsarbete genom samtal, övningar och gemensam 

reflektion i elevgrupperna som ett förebyggande arbete. 

På Kramforsskolan har vi fasta platser i klassrummen och i matsalen. 

Läraren delar in elever i arbetsgrupper. Ingen ska behöva upplev känslan att inte bli vald. 

I skolans ordningsregler står det att skolan har mobilförbud vilket vi tror skapar ökad 

trygghet. Nyligen reviderade ordningsregler med tydlig åtgärdstrappa. 

 

Demokrati, inflytande och ansvar 

Varje elev har rätt att i skolan kunna göra sin röst hörd och ha inflytande. En elev som har 

inflytande tar ansvar. I klassrådet, elevrådet och matrådet tränas eleverna till ett demokratiskt 

tänkande och agerande. I en demokratisk skola finns ingen plats för kränkande 

behandling/mobbning. 

 

Enkätundersökning 

I oktober och mars varje år görs en enkätundersökning i klasserna för att kartlägga trivsel 

och kamratrelationer. 



 

Enkäterna som genomfördes 2020/2021 visade att de flesta eleverna inte upplevde att de 

blev kränkta. De fall som kom till skolans kännedom bearbetades av personal från skolans 

likabehandlingsgrupp enligt senare beskriven metod.  

 

Rastbok 

I rastboken skrivs övergripande händelser som sker på skolgården i syfte att se mönster och 

i ett tidigt skede kunna kartlägga tider, platser och elever. På detta sätt kan man få grepp om 

de små händelserna som kan verka obetydliga men i ett större sammanhang blir viktiga. 

Dessa händelser mailas till mentor och ansvarig i rastgruppen som dokumenterar och 

meddelar likabehandlingsgruppen som träffas varannan vecka. Kränkningar rapporteras 

även via kommunens incidentrapporteringssystem, Comvius.  

 

Rastvärdar 

Ett väl fungerande rastvärdssystem är mycket viktigt. På skolan finns det alltid vuxna ute på 

rasterna som bär gula reflexvästar. 

 

Vad gör vi om en elev känner sig kränkt 

 

Vid varje tillfälle ansvarar mentor för: 

1. Samtal med berörda. För att genomföra utredningen på bästa sätt bör det ske så snart 

som möjligt. 

2. Dokumentera genom vårt system Comvius för att säkerställa att kränkningen också 

rapporteras till huvudmannen. 

3. Uppföljning. Mäta effekterna av det som gjorts. 

 

Vid behov:  

1. Ta hjälp av arbetslaget.  

2. Samtal med föräldrar.  

3. Ta hjälp av elevhälsoteamet.  

5. En handlingsplan upprättas. 

6. Elevvårdskonferens. 

 

 

 

 

 



 

Vad gör vi om en elev känner sig kränkt av en vuxen på skolan:  

1. Den som får kännedom om detta kontaktar rektor.  

2. Samtal med berörda (rektors ansvar). Rektor inhämtar stöd från huvudmannen för att 

utreda. 

3. Handlingsplan – dokumentera.  

4. Uppföljning 

Ansvar 

Rektor 

Pedagogerna 

 

Förebyggande arbete 

På Kramforsskolan skall följande ske varje år: 

Ansvarig Aktivitet Tidpunkt 

Rektor Genomgång av likabehandlingsplan mot diskriminering Ht-start 

 och annan kränkande behandling med all personal. 

 Kartläggning; Var och hur kan problem uppstå?  

Mentor Genomgång av likabehandlingsplanen med alla elever. Ht-start 

Mentor Utvecklingssamtal Ett per termin 

Rektor/ Aktiviteter klassvis för att främja gemenskap. Under läsåret 

Mentor 

Rektor/ Arbete med livskunskapsövningar, i form av samtal, Varje vecka 

Mentor filmer, information och skolråd. 

Alla lärare Alltid ha i åtanke hur eleverna sitter i klassrummet, Läsåret 

                   matsalen samt hur gruppindelningar sker.  

 Läraren ansvarar att det sker på ett bra sätt. 

Rektor Personalen har rastjour enligt schema. Läsåret 

Rektor/ Föräldramöten med Sept/okt 

Mentor information om skolan och likabehandlingsplanen. 

Skolsköt. Individuella samtal med alla elever på skolan. Läsåret 

Kurator Individuella samtal vid behov Läsåret 

Rektor/mentor En trivselenkät genomförs två gånger per läsår Okt/Mars 

 



 

Likabehandlingsgrupp 

Vad är det?     Vilka ska vara med? 

 

Likabehandlingsgruppen består av ett antal vuxna på skolan med en representant från varje 

årskurs som ska kunna stödja elever, se till att mobbningsproblem löses, förebyggs och följs 

upp. Personal, föräldrar och elever ska kunna få hjälp och stöd genom att vända sig till 

gruppen. Likabehandlingsgruppen har fördjupad kunskap i ämnet och träffas varannan 

vecka.  

 

Olika personalkategorier ska ingå i gruppen för att ge barnet ett större urval av vuxna att 

vända sig till. Både manliga och kvinnliga vuxna ska ingå i gruppen. Skolpsykolog finns till 

hands vid behov. 

 

Det är även viktigt för Likabehandlingsgruppen att skapa ett klimat på skolan som förebygger 

mobbning. Det gör man genom att informera om vilket förhållningssätt skolan har mot 

mobbning och kränkande behandling. Att få alla vuxna på skolan att dra åt samma håll är 

väldigt viktigt. 

 

 

 

Likabehandlingsgruppen Kramforsskolan 

Namn tel.arb.  

Robert Granqvist (rektor) 80432   

Monica Backlund (spec.ped) 80417  

Malin Sonesson (skolsköterska) 80405 

Monika Sansaricq (lärare arb-lag 5)monika.sansaricq@kramfors.se 

Malin Wiberg (lärare arb-lag 6) malin.wiberg@kramfors.se 

Evelina Halén (lärare arb-lag 4) evelina.halen@kramfors.se 

Christine Nordquist (skolkurator) 80409 

Andreas Eriksson (socialped.) andreas.eriksson2@kramfors.se 

 

 

 

 



 

Allmän information till föräldrar 

Om du som förälder tror att ditt barn eller något annat barn far illa på skolan så tar du 

kontakt med mentor i den klass som barnet går i. Mentor utreder och tar kontakt med 

elevhälsoteamet om det behövs. Du kan även ringa till någon av deltagarna i 

elevhälsoteamet direkt om du känner att det är bättre. 

 

Det är viktigt att vi hjälps åt att finna elever som behöver hjälp. Många av barnen som 

berättar hemma om att de behandlas illa på skolan vill inte att föräldrarna talar om det för 

läraren. De kan vara rädda för att deras situation ska förvärras. Vi vill ändå rekommendera 

alla föräldrar att informera skolan om de misstänker kränkande behandling/mobbning. Trots 

att det kan vara jobbigt för eleven så måste vi på skolan känna till problemet om vi ska kunna 

lösa det. Vår erfarenhet är att mobbning går att stoppa med de metoder vi har och att eleven 

på sikt mår mycket bättre. 

Tänk som förälder på att inte lova hålla tyst om något som man sedan inte kan hålla. 

 

Likabehandlingsgruppens åtgärder vid misstänkt 

mobbning/kränkande behandling 

 

 Deltagare från Likabehandlingsgruppen kontaktas 
 Insamlande av fakta, undersöka vad som har hänt. Dokumentera. 
 Elevsamtal med de inblandade var för sig. Dokumentera, sätt upp mål och kontakta 

föräldrarna. 
 Uppföljningssamtal (antal kan variera från fall till fall) 
 Om den kränkande behandlingen/mobbningen ej upphör kontaktas externa instanser. 

t.ex. polis, socialkontor, barnpsykiatrisk mottagning. 
 Kränkningar ska alltid anmälas vidare till huvudmannen av rektorn. Händelsen 

dokumenteras i Comvius av mentor eller den som utrett kränkningen. 
 

 

Så här kan ett elevsamtal gå till vid misstänkt mobbning/kränkande behandling 

 

 Likabehandlingsgruppen får på något sätt information om en elev som mår dåligt p.g.a. 
kränkande behandling eller mobbning. 

 Vi pratar med den utsatte. Eleven får berätta hur han/hon känner det. De elever som den 
utsatte nämner som sina plågoandar träffar vi. Vår inställning är att om eleven känner sig 
kränkt så måste vi ta det på allvar. 

 Dessa träffar sker med en och en elev i rak följd, utan rast emellan, för att man inte ska 
kunna prata med varandra. Vi är också alltid två vuxna från Likabehandlingsgruppen vid 
dessa samtal. Det gör vi främst av tre anledningar 

1. Allt vi säger dokumenteras och det är bra att en skriver och den andre då kan 
koncentrera sig på samtalet. 

2. Att visa att detta ser vi från skolan väldigt allvarligt på. 
3. Att få stöd av varandra i vad som sagts på träffen. 



 

 Under samtalen som förs i lugn och sansad ton, får eleven redogöra för sin roll i ärendet. 
Vi försöker inte lägga någon skuld på eleven utan istället fokusera på hur vi ska lösa 
problemet. Eleven själv får komma med förslag på vad han/hon kan förändra. Att som 
vuxen förhålla sig neutral är mycket viktigt för att denna metod ska fungera. 

 Vi bestämmer träff med alla inblandade en vecka senare för att kontrollera om någon 
förbättring skett för den utsatte. Antal uppföljningssamtal kan variera från fall till fall. 

 Mentor ringer hem och informerar förälder samma dag. Läraren, som inte är med på 
träffarna, har kanske inte all information som man som förälder vill veta. Vill man ha mer 
information rekommenderas man ringa någon från Likabehandlingsgruppen som varit 
med på mötet. Vilka de är kan läraren informera om. Vi vill betona att man självklart bara 
kan prata om den elev vars förälder kontaktar oss. Vi kan inte nämna vilka andra elever 
som är inblandade eller vilken roll de haft. 

 

Vår erfarenhet av den här typen av samtal i misstänkta mobbningsfall är mycket god. Genom 

att undvika konfrontation med eleven och därmed få barnet att hamna i försvarsställning, så 

kan vi titta framåt och se lösningen på problemet. Ofta är eleverna själva inte riktigt 

medveten om hur den utsatte känner sig. Genom att på detta sätt få eleven att inse hur det 

verkligen förhåller sig så kan man ofta se lösningen själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kramforsskolans mål för läsåret 2021-2022. 

Ett av det viktigaste uppdragen är att skapa en trygg skolmiljö. Målet för alla våra elever är 

att de ska känna sig trygga och få ett bra bemötande under hela skoldagen.  

Detta mäter vi genom en undersökning i form av en trivselenkät som görs en gång per 

termin. Skolsköterskan håller elevhälsosamtal med alla elever i åk 4. Dessutom deltar 

samtliga elever i en årlig trygghetsvandring. 

Resultaten visar att många elever upplever sig otrygga på toaletterna. Förutom att 

toaletterna har separerats för flick-resp pojktoalett har även en renovering av toaletterna i 

Stenskolan gjorts. Även låskolvarna har bytts ut.    

Omklädningsrummen  har också framkommit som en otrygg plats. Draperier i varsin ände av 

duschrummet har satts upp, vilket även avskärmar för utgången till idrottshallen. Dock bör 

skolan se över möjligheten att klä om utan risk för insyn och om möjligheten av mer närvaro 

av personal.  

En mindre grupp från likabehandlingsteamet fortsätter sitt arbete med att utarbeta material 

för lämpliga värdegrundsövningar som schemalagts för eleverna.  

Vår socialpedagog arbetar med att bistå pedagogerna med att följa rutinerna för främjande 

av närvaro. En kommungemensam handlingsplan för detta implementerades förra läsåret. 

Dock har arbetet försvårats genom pandemin men detta arbete fortgår ständigt.  

En grupp för att främja rastverksamheten har börjat sitt arbete med att observera behov av 

rastaktiviteter och hur markytorna på skolgården kan nyttjas på bästa sätt med olika 

aktiviteter. 

  

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                                                          


